
Simon Mária Veronika 

Művészneve: Simon M. Veronika, simone 

 

Cserhát-Munkácsy (Budapest) és Holló László (Debrecen)díjas, KUNST MEISTER (Salzburg) 

festőművész, - Ácsteszér, a Cserhát, Csetény - és Iliny díszpolgára, BAJÓT és IPOLYSÁG Díjas, 

Szőlősgyörök Értékes Embere, Csetény szülöttje. 

Munkásságának rövid ismertetője: 

- A festészetet 2000 óta az "SMV Special Method Version" módszerrel tanítja az irányítása alatt álló 

"SMV 2000 Festőtanoda" kurzusain. 

- Több mint 60 alkotótábort vezetett ez idáig Magyarországon, Szlovákiában. 

- Sorozatokban gondolkodik, közel 20 fejlesztés alatt álló festmény sorozata van (pl. régi 

mesterségek, híres emberek, vallásos és meditatív képek, ...) 

- Több mint 800 egyéni kiállítása volt már, (ezzel Magyar Rekorder lett) Magyarország minden megye 

székhelyén, annak szinte minden nagy városában... illetve 19 ország városaiban, (pl. Bécs, Pozsony, 

Kolozsvár, Párizs, London, New York, Köln, Bázel, Kairó, Szimferopol, Nagyvárad, Beregszász, Los 

Angeles, Kijev,...), 

- Mintegy 580 festményét adta át 18 ország közel 270 közintézményének (pl. Vatikán, Budapesten a 

Parlament, Nemzeti Galéria, New Yorkban a Kormányzói Hivatal, Krím félszigeten a Szépművészeti 

Múzeumban, de jelentős a több mint 10 főoltár képe is...) 

- 200 kötetet illusztrált, hazánkban és határon túl is. 

Társadalmi munkái: 

- Az Országos Cserhát- Batsányi Művészkör művészeti vezetője, Az Országos Táncsics Művészkör 

Festőtagozatának vezetője, Székesfehérvárért Nemzetközi Művészkör kurátora, alapító tagja. 

- A Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend parancsnoka, Művészeti nagykövete. 

- A Móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend nagykövete, további 4 Borrend és a móri Borbarát Hölgyek 

Egyesületének tiszteletbeli tagja. 

- Sveti Trifun Bajmok (Szerbia) konzulja 

- Számos lexikonban szerepel: pl. a Székesfehérvári-, a Veszprém megyei Ki Kicsodában, az Európai 

Művészeti Zseblexikonban, a svájci szerkesztésű országos "Who is who"- ban és a Pedagógus 

Lexikonban, Britishpedia-ban, továbbá felkérést kapott a SAUR világlexikonban való szereplésre is. 

 

Forrás: https://tativirtualisgaleria.webnode.hu/bemutatkozas/ 

https://tativirtualisgaleria.webnode.hu/bemutatkozas/


Stancsics Erzsébet 

(Székesfehérvár, 1944–) magyar író, költő 

 

 Élete: 

1944-ben született Székesfehérvárott, a Táncsics család leszármazottja. 

Zenekonzervatóriumot végzett karvezetõ tanszakon, majd Egészségügyi Fõiskolát. 

Eddig 6 verses- és 3 prózai kötete jelent meg, több, mint 80 antológiában vett részt. Alapító tagja volt 
Budapesten a  Cserhát Mûvész Körnek. Irodalmi újságok rendszeresen közlik írásait, tudósításait, 
színház,- és könyvkritikáit, például a Kláris, Koszorú, Rímkovácsok, Pécsi Új Hang, a Pápai és Balatoni 
Kristály, Szirt, Hírhozó, stb. Gyakran szerepel a tv mûvészeti-irodalmi mûsoraiban. Vezetõségi tagja a 
Krúdy Gyula Irodalmi Körnek, és a Rímkovácsoknak, tagja a Tûzedzõk Társaságának, Mûvészetbarátok 
Egyesületének, a Berzsenyi Társaságnak, és az Írók Szakszervezetének. Az „Egy mindért, mind egyért” 
mûvészformációval rendszeresen járja az országot, kiállítások és irodalmi estek megnyitóján vesz 
részt. 

Kitüntetései: 

Krúdy Gyula emlékérem 2003, Tûzedzõk Mûvészeti Nívódíj 2003, Kláris Nívódíj I. fokozat 2004, 

AKIOSZ nemzetközi prózaíró verseny I. díj, Pécsi Új Hang Elismerõ Oklevél. A „Who is WHo” svájci 

enciklopédiában megjelent életrajza és irodalmi munkássága. 

A Budapest TV-ben a „Nap embere” megtisztelõ címet kapta. 2005-ben a „Bodnár István” Mûvészeti, 

Irodalmi és Tudományos Alkotói oklevéllel tûntették ki. 2007-ben átvehette Táncsics Mihály 

posztumusz a Magyar kultúra Lovagja kitüntetõ címet. Munkássága szerepel a Magyar Irodalom 

Évkönyvében, valamint a tokaji Kislexikonban. 2005-ös tanévben a csepeli Jedlik Ányos 

középiskolában verse érettségi tétel volt. Jelenleg a Táncsics Galéria irodalmi vezetõje, valamint a 

Fúzió rádió heti adásait vezeti. 

Megjelent kötetei: 

A múzsa homlokát (versek társsz.) 1991 

Versek (versek társsz.) 1995 

Magunk nyelvén (versek társsz.) 1996 

Szavaim – színeim (versek) 1998 

Hidegkúti történetek (próza) 2000 

Hidegkút ege alatt (próza) 2002 

Létünk: itt élünk! (versek társsz.) 2004 

Fortélyok nélkül (versek) 2005 

Csöndes merészen (próza) 2006 

Szem-látomás (próza) 2008  

 

Forrás: https://minalunk.hu/szekesfehervar/rovatok-szekesfehervar/ertekeink-rovatok-

szekesfehervar/hires-szekesfehervariak-stancsics-erzsebet/ 

https://minalunk.hu/szekesfehervar/rovatok-szekesfehervar/ertekeink-rovatok-szekesfehervar/hires-szekesfehervariak-stancsics-erzsebet/
https://minalunk.hu/szekesfehervar/rovatok-szekesfehervar/ertekeink-rovatok-szekesfehervar/hires-szekesfehervariak-stancsics-erzsebet/


Enyedi Béla  
Beőthy nagydíjas szépíró szakmai önéletrajza... 

 

Okleveles villamosmérnök vagyok, 20 évig, mint rádió fejlesztőmérnök dolgoztam a Videotonban. Ez 

után szinte egyik pillanatról a másikra azzal kezdtem el foglalkozni, hogy Simon M. Veronika 

festőművésznek segítsek munkálkodásában, mert a festmények szeretete mindig is erős volt 

bennem. 

 

Meg tanultam vásznat feszíteni és képet keretezni profi szerszámokkal, profi módon. Sok-sok ezer 

festmény készült el, melyek közül közel 600 került közintézményekbe, múzeumokba, képtárakba, 

templomba... 

 

Közel 200 kötetet illusztrált Simon M. Veronika, és adott szerkesztési munkát bőven az ezernyi 

grafika is! 

 

Több mint 800 festmény tárlat felrakása és leszedése szintén igen komoly és persze hálás feladat 

volt, melyet a helyszínek különbözősége miatt nem lehetett soha félvállról venni. 

 

6 nagy CD-m árulkodik még tevékenységem sokrétűségéről, melyek segíteni igyekeznek egy festő és 

a hozzácsatlakozó költő, író barátok munkálkodását, és ma már közel 60 ma élő költő versét éneklem 

tárlat megnyitókon és kötet bemutatókon. Főszerkesztők, irodalmi körök vezetői, a Magyar Kultúra 

Lovagjai, neves irodalmárok, és, például, Keres Emil verseit, éneklem rendszeresen. 

 

"Egy mindért, mind egyért" a neve annak a kis művész csoportnak, aminek egyik alapító tagja vagyok, 

amely Párizstól Kolozsvárig, Párkánytól Kaposvárig megjelenik, és 30-40 perces műsorral viszi el a 

nézőkhöz a kortárs művészetet, és persze - erre nagyon büszkék vagyunk - mindig ingyen! 

 

60 nyári alkotó tábor segítése, Simon M. Veronika vezetésével, teszi teljessé azt a tevékenységsort, 

amire a mérnöki munkáról cseréltem át. Évente 30-50 tárlat, 30-50 festmény átadás, kötet 

bemutatók, új ismertető nyomdába adása, több új kötet képszerkesztése, az alkotótáborok 

irányítása, hát ez az én mai szakmai önéletrajzom... 

 

Ja, és még egy apró dolog, Simon M. Veronika a feleségem, aki engem is megtanított festeni, hiszen a 

Tanodájában 20 év óta segítek. Sorozatokban gondolkodok. Több sorozatom van. 

 

 

Forrás: https://tativirtualisgaleria.webnode.hu/bemutatkozas/ 

 

 

                       

https://tativirtualisgaleria.webnode.hu/bemutatkozas/

